בס"ד

מא ִירי ִירי
מ ִ
81

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת יתרו תשע"ט

מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶה ָענָ ו
ׁשֹופט
ֵ
ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ְתרֹו ָר ָאה ֶׁשּמ ֶֹׁשה
ֶאת ָה ָעם לְ ַבּדֹוָ ,עלְ ָתה ְּבלִ ּבֹו ַה ָּצ ָעה
אֹותּה הּוא ִה ִּצ ַיע לְ מ ֶֹׁשה .יִ ְתרֹו ָא ַמר
ָ
ֶׁשֹּלא ּכְ ַדאי ֶׁשּמ ֶֹׁשה יִ ְׁשּפֹוט לְ ַבד ֶאת
ׁשֹופ ִטים
ְ
ָה ָעםֶ ,אּלָ א ָעלָ יו לִ ְמנֹות
נֹוס ִפים ֶׁשּיָ דּונּו וְ יִ ְׁש ְּפטּו ֶאת ָה ָעם.
ָ
ָׂש ֵרי ֲאלָ ִפיםָׂ ,ש ֵרי ֵמאֹותָׂ ,ש ֵרי
ֲח ִמ ִּׁשים וְ ָׂש ֵרי ֲע ָׂשרֹות.

ֲא ָבל מ ֶֹׁשה ָהיָ ה ָענָ ו ְמאֹד.
הּוא ָׁש ַמע לַ ֲע ַצת יִ ְתרֹו וְ ִקּיֵ ם
ּמׁשה נִ לְ ַמד ּגַ ם לְ ַע ְצ ֵמנּו,
אֹותּהִ .מ ֶ
ָ
ֶׁש ֲא ִפּלּו ָא ָדם ָחׁשּוב ְמאֹד ֶׁשּיֶ ׁש
לֹו ַּת ְפ ִק ִידים ְמאֹד ְּבכִ ִירים – ָראּוי
מֹוע ַר ְעיֹונֹות וְ ַה ָּצעֹות
ּוכְ ַדאי לֹו לִ ְׁש ַ
ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים.

לִ ְפ ָע ִמים ּגַ ם ָה ָא ָדם ֶה ָחכָ ם
ַה ִאם מ ֶֹׁשה נַ ֲענָ ה לַ ֲע ָצתֹו ֶׁשל יִ ְתרֹו?
חֹוׁשב ַעל ּכָ ל
ֵ
יֹותר ֹלא
וְ ֶה ָחׁשּוב ְּב ֵ
ֹלקים ,ה'
ֲה ֵרי מ ֶֹׁשה ָהיָ ה ִאיׁש ָה ֱא ִ
ָה ַר ְעיֹונֹות ,וַ ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים יְ כֹולִ ים
ִּד ֵּבר ִאּתֹו! הּוא יָ כֹול ָהיָ ה לַ ֲחׁשֹוב
לְ ַה ְחּכִ ים אֹותֹו.
ֶׁשהּוא ֲהכִ י ָחכָ ם וְ הּוא ֹלא ָצ ִריְך
לְ ַק ֵּבל ֵעצֹות ֵמ ֲא ֵח ִרים.
ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ִה ְתנַ ֵהג ַּב ֲענָ וָ ה ֲא ִמ ִּתית.
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שעת
סיפור
ַע ְרבּות
ְּב ַא ַחד ַהּכְ ָפ ִרים ְּב ִסיןְּ ,בתֹוְך ַּביִ ת ּכַ ְפ ִרי ֶׁש ְּב ַחּוָ ה ּגְ דֹולָ ה
חֹורי ָה ָארֹון ,וְ ָר ָאה ֶאת
ֵהצִ יץ ַעכְ ָּבר ָק ָטן ֶּד ֶרְך ֶס ֶדק ֵמ ֲא ֵ
ּפֹות ִחים ֲח ִבילָ ה ּגְ דֹולָ ה .לִ ֵּקק ָה ַעכְ ָּבר ֶאת
ָה ִאּכָ ר וְ ִא ְׁשּתֹו ְ
ְש ָֹפ ָתיו ְּב ַת ַאוְ ָתנּות 'הממממְּ ...בוַ ַּדאי יֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו ָט ִעים
ְמאֹד ַּב ֲח ִבילָ ה ַהּזֹאת'.
רֹואה ֶאת ָה ִאּכָ ר מֹוצִ יא ִמּתֹוְך
לְ ַמ ְר ֵּבה ֶח ְר ָדתֹו הּוא ֶ
ּומ ֻׁשכְ לֶ לֶ ת .הּוא
ַה ֲח ִבילָ ה ַמלְ ּכ ֶֹדת ַעכְ ָּב ִרים ּגְ דֹולָ ה ְ
ּומ ַמ ֵהר לָ צֵ את
חֹורה ְּפנֵ ה ,נִ כְ נָ ס לַ ֶּס ֶדק ֶׁש ַּב ִּקיר ְ
עֹושֹה ָא ָ
ֶ
ַהחּוצָ ה ֶאל ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ַחּוָ ה .נִ ְס ָער וְ נִ ְרּגָ ׁש הּוא ְמ ַס ֵּפר לְ כָ ל
ׁשֹומ ַע' :יֵ ׁש ַּב ַּביִ ת ַמלְ ּכ ֶֹדת ַעכְ ָּב ִרים ,יֵ ׁש ַּב ַּביִ ת
ֵ
ִמי ֶׁש ַרק
ַמלְ ּכ ֶֹדת ַעכְ ָּב ִרים!'
ּוב ְּק ָׁשה ְקצָ ת ֶׁש ֶקט:
צֹועק ִ
ַה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת ָׁש ְמ ָעה אֹותֹו ֵ
אֹותי ַה ַּמלְ ּכ ֶֹדת ,זֹו ֹלא ְּב ָעיָ ה ֶׁשּלִ יֲ ,אנִ י
'מ ָּמׁש ֹלא ְמ ַענְ יֶ נֶ ת ִ
ַ
ֹלא ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ֲא ִפּלּו לַ ֲחׁשֹב ַעל זֶ ה ,זֶ ה ֹלא ָקׁשּור ֵאלַ י וְ ֹלא
ִאכְ ַּפת לִ יָ ,אז ְּב ַב ָּק ָׁשה ַּת ְפ ִסיק לִ צְ עֹק לִ י ָּבאֹזֶ ן'.

ָעזַ ב ָה ַעכְ ָּבר ֶאת ַהּלּול וְ ָרץ לַ ִּדיר ָׁשם ָּפגַ ׁש ֶאת ַהּכִ ְב ָׂשה
יֹוד ַעת ,יֵ ׁש ַּב ַּביִ ת
לֹוע ֶסת ְּב ַׁשלְ וָ ה ֶאת ְמזֹונָ ּה'ֵ :היַ ,א ְּת ַ
ֶ
ַמלְ ּכ ֶֹדת ַעכְ ָּב ִרים!'
יֹותר ִס ְמ ַּפ ִטית ֵמ ַה ַּת ְרנְ גֹול:
ַהּכִ ְב ָׂשה ָהיְ ָתה ְקצָ ת ֵ
'אנִ י ַמ ָּמׁש ִמצְ ַט ֶע ֶרת ִּב ְׁש ִבילְ ָךַ ,עכְ ָּבר יָ ָקרֲ ,א ָבל זֶ ה ֹלא
ֲ
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ֲאנִ י יְ כֹולָ ה לַ ֲעשֹוֹת
אֹותיֲ ,אנִ י ֹלא ֶ
ְּב ִדּיּוק ַמ ְט ִריד ִ
ַמ ֶּׁשהּו ַּבּנִ ּדֹון'.
יֹותר ֲה ָבנָ ה .הּוא
ָה ַעכְ ָּבר ֹלא וִ ֵּתר .אּולַ י ֵאצֶ ל ַה ָּפ ָרה יִ ְמצָ א ֵ
יה וְ ָק ָרא:
ָרץ ֵאלֶ ָ
'יֵ ׁש ַּב ַּביִ ת ַמלְ ּכ ֶֹדת ַעכְ ָּב ִרים ,יֵ ׁש ַּב ַּביִ ת ַמלְ ּכ ֶֹדת ַעכְ ָּב ִרים!'
וְ ַה ָּפ ָרה צָ ֲח ָקה ָעלָ יו:
עֹורר ְּד ָאגָ ה ...טֹוב ֶׁש ָא ַמ ְר ָּת לִ יֲ ,אנִ י ֵא ַדע
'מ ָּמׁש ְמ ֵ
ַ
לְ ִהּזָ ֵהר ֶׁשֹּלא לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ַמלְ ּכ ֶֹדת ָה ַעכְ ָּב ִרים ֶׁשּלְ ָךַ ...חה...
ַחהַ ...חה ...וְ ַעכְ ָׁשו ֵּתלֵ ְך ִמּפֹה וְ ֵתן לִ י לְ ִה ְת ַע ֵּסק ְּב ִענְ יָ נִ ים
יֹותר'.
ׁשּובים ֵ
ֲח ִ
ּומ ֻת ְסּכָ ל ֵמ ַה ִה ְת ַענְ יְ נּות ֶׁשל יְ ִד ָידיו ַּב ַחּוָ ה
ָעצּובְ ,מ ֻאכְ זָ ב ְ
לְ ַמה ֶּׁש ַּמ ְט ִריד אֹותֹו ּכָ ל ּכָ ְך ,נִ כְ נַ ס ָה ַעכְ ָּבר לַ חֹור ֶׁש ַּב ִּקיר,
ִה ְס ַּת ֵּתר ָׁשם וְ ֹלא יָ צָ א.
ַּבּלַ יְ לָ ה נִ ְׁש ַמע קֹול ִמּתֹוְך ַמלְ ּכ ֶֹדת ָה ַעכְ ָּב ִריםָ ,ה ִא ָּׁשה
ָׁש ְמ ָעה ֶאת ַהּקֹול וְ ָרצָ ה לִ ְראֹות ִאם ָה ַעכְ ָּבר נִ ְת ָּפס
נֹוס ֶפתָ .היָ ה זֶ ה
אֹוּפצְ יָ ה ֶ
ַּב ַּמלְ ּכ ֶֹדתִ ,היא ֹלא ָח ְׁש ָבה ַעל ְ
ּתֹובב ַּב ַּביִ ת ּוזְ נָ בֹו נִ ְת ַּפס ַּב ַּמלְ ּכ ֶֹדת
נָ ָחׁש ַא ְר ִסי ֶׁש ִה ְס ֵ
אֹותּה
ַה ְמ ֻׁשכְ לֶ לֶ תּ .כְ ֶׁש ָה ִא ָּׁשה ִה ְת ָק ְר ָבה ַּב ֲח ֵׁשכָ ה ִהּכִ יׁש ָ
ַהּנָ ָחׁש וְ ֶה ְח ִּדיר ָּבּה ֶאת ַא ְרסֹו.
> > >
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יה ֶׁשל ִא ְׁשּתֹוִ ,מ ֵהר
קֹות ָ
עֹורר ִמּקֹול צַ ֲע ֶ
ָה ִאּכָ ר ֶׁש ִה ְת ֵ
קֹומי נָ ַתן
רֹופא ַה ְּמ ִ
זֹוריתָ ,ה ֵ
אֹותּה לַ ִּמ ְר ָּפ ָאה ָה ֲא ִ
הֹוביל ָ
לְ ִ
אֹותּה ַה ַּביְ ָתה
לָ ּה ִטּפּול ִראׁשֹונִ י ֶׁשל נֹוגְ ֵדי ֶא ֶרס וְ ָׁשלַ ח ָ
אֹוׁשׁשּות.
נּוחה ּולְ ִה ְת ְ
לִ ְמ ָ
מּועה ַעל ַה ַהּכָ ָׁשה ִה ְת ַּפ ְּׁש ָטה ַּבּכְ ָפר,
לְ ָמ ֳח ַרת ַהּיֹום ּכְ ֶׁש ַה ְּׁש ָ
ִהּגִ יעּו ַה ְּׁשכֵ נֹות ַה ְמסּורֹות לְ ַט ֵּפל ָּב ִא ָּׁשה ַהחֹולָ הֵ ,הם
ּומ ֻׁש ָּב ִחים ,וְ ִהּגִ יעּו
יאים ְ
אֹותּה ְּב ַמ ֲאכָ לִ ים ְּב ִר ִ
ָ
ֶה ֱאכִ ילּו
בּורּה יִ ְהיֶ ה ְמ ַרק
יֹותר ַּב ֲע ָ
לִ כְ לַ ל ַה ְסּכָ ָמה ֶׁש ַה ָּד ָבר ַהּטֹוב ְּב ֵ
עֹוף ְמ ֻׁש ָּבח.
אֹותּה,
ָהלַ ְך ָה ִאּכָ ר ֶאל ַהּלּולָּ ,ת ַפס ֶאת ַה ַּת ְרנְ גֹלֶ תָׁ ,ש ַחט ָ
וְ ֵהכִ ין ְמ ַרק עֹוף ְמ ֻׁש ָּבח.
לַ ְמרֹות זֹאת ַמּצָ ָבּה ֶׁשל ָה ִא ָּׁשה ֹלא ִה ְׁש ַּת ֵּפרָ ,ה ֶא ֶרס ִּפ ְע ַּפע
ָּבּה וְ גָ ַרם לָ ּה לְ ֻחלְ ָׁשה וְ לִ ְתחּוׁשֹות ֹלא טֹובֹות.
רֹובים
לֹומּה ֶׁשל ָה ִא ָּׁשהַ ,ה ְּק ִ
ּכֻ ּלָ ם ָּבאּו לְ ַב ֵּקר וְ לִ ְדרֹׁש ִּב ְׁש ָ
ָע ְמדּו ָס ִביב לְ ִמ ָּט ָתּה וְ נִ ּסּו לְ ַסּיֵ ַעַ ,ה ַּביִ ת מּוצָ ף ָהיָ ה
טֹובים ֶׁש ָּבאּו לַ ֲעזֹר ,וְ ָה ִאּכָ ר נֶ ֱאלַ ץ לְ כַ ְּב ָדם
ִ
ַּב ֲאנָ ִׁשים
ש ּכְ ֵדי לְ ַה ֲאכִ יל ֶאת ּכֻ ּלָ ם.
וְ לִ ְׁשחֹט לָ ֶהם ּכֶ ֶב ֹ
ּומּצָ ָבּה ֶׁשל ָה ִא ָּׁשה ָהלַ ְך וְ ִה ַּד ְר ֵּדר,
ִמ ְס ַּפר יָ ִמים ָחלְ פּו ַ
ַמ ַע ְרכֹות ַהּגּוף ֶׁשּלָ ּה ָק ְרסּו וְ ִהיא ֵמ ָתה.
רֹובי ִמ ְׁש ָּפ ָחה
ָה ִאּכָ ר ָע ַרְך לְ ִא ְׁשּתֹו ַהלְ וָ יָ ה ֲהמֹונִ יתֵ ,מאֹות ְק ֵ
ּוׁשכֵ נִ ים ָּבאּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ַהלְ וָ יָ הּ .כְ ִמנְ ַהג ַה ָּמקֹום
ֲח ֵב ִרים ְ
בֹודםָׁ ,ש ַחט ֶאת ַה ָּפ ָרה ּולְ ָמנָ ה
ָע ַרְך ַה ַּב ַעל ְס ֻע ָּדה ּגְ דֹולָ ה לִ כְ ָ
ִע ָּק ִרית ִהּגִ יׁש לָ ֶהם ָּב ָשֹר ְמ ֻׁש ָּבח.
מּוסר ַה ְשֹּכֵ ל:
ַה ִּסינִ ים ְמ ַסּכְ ִמים ֶאת ַה ִּסּפּור ָה ֲע ָמ ִמי ְּב ַ
ׁשֹומ ַע ַעל צָ ָרה ֶׁשל ַא ֵחרַ ,אל ְּתלַ גְ לֵ ג.
ַּב ַּפ ַעם ַה ָּב ָאה ֶׁש ַא ָּתה ֵ

יׁשהּוָ ,עלּול לְ ִה ְת ַּפ ֵּת ַח לְ ִסּכּון ּגָ דֹול
ָה ִאּיּום ֲהכִ י ָק ָטן ַעל ִמ ֶ
לְ כֻ ּלָ ם...
• • •
עּותּה ֶׁשל
יסט ָמה ַמ ְׁש ָמ ָ
גֹוא ְ
ָק ֶׁשה לְ ַה ְס ִּביר לְ ָא ָדם ֶא ִ
ּדּוע צָ ִריְך לִ כְ אֹב לֹו
ַע ְרבּות ֲה ָד ִדית ,הּוא ֹלא ְּב ִדּיּוק ֵמ ִבין ַמ ַ
טֹובה לָ צֵ את
יח לִ ְמצֹא ִס ָּבה ָ
ֶׁשּלַ ֵּׁשנִ י ַרע ,הּוא ּגַ ם ֹלא ַמצְ לִ ַ
יׁשהּו ֶׁשהּוא ֹלא ְּב ִדּיּוק ַמּכִ יר.
ִמּגִ ְדרֹו ּולְ נַ ּסֹות לְ ַסּיֵ ַע לְ ִמ ֶ
ׁשֹומ ַע ַעל ְר ִע ַידת ֲא ָד ָמה ְּב ֻת ְרּכִ ּיָ ה זֶ ה ְמ ַענְ יֵ ן ֶאת
ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
הֹורג
אמי ֶׁש ֵ
ַה ַּס ְב ָּתא ֶׁשּלֹו ,וַ ֲא ִפּלּו ָאסֹון ְּב ֵס ֶדר ּג ֶֹדל ֶׁשל צֹונַ ִ
יח לְ הֹוצִ יא אֹותֹו
ַע ְשֹרֹות ַאלְ ֵפי ִאיׁש ֹלא ְּב ִדּיּוק ַמצְ לִ ַ
יס ִטית.
גֹוא ְ
ִמ ַּׁשלְ וָ תֹו ָה ֶא ִ
ַה ֻּמּנָ ח 'ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ֵר ִבים זֶ ה לָ זֶ ה' נִ ְׁש ָמע לֹו ּכְ ַה ְמלָ צָ ה
יֹומית ,הּוא ַחי לֹו ֶאת
ּיֹומ ִ
ִּבלְ ַבד ,לְ ֹלא ּכָ ל ֶק ֶׁשר לַ ְּמצִ יאּות ַה ְ
ּומ ְת ַעּלֶ ה ֵמ ַעל לִ ְמצּוקֹות
ַחּיָ יו ַה ְּׁשלֵ וִ ים ִמ ְס ַּתּגֵ ר ְּבקּונְ כִ ּיָ תֹו ִ
אֹומר.
יבה'ָ ,ה ִע ָּקר ֶׁש ֲאנִ י ְּב ֵס ֶדר' הּוא ֵ
ַה ְּס ִב ָ
ׁשּורים זֶ ה ָּבזֶ ה,
לֵ ְך וְ ַת ְס ִּביר לְ ָא ָדם ּכָ זֶ הֶׁ ,ש ֲאנַ ְחנּו ֶּב ֱא ֶמת ְק ִ
ּכָ ל ֶא ָחד ַמ ְׁש ִּפ ַיע ַעל ּכֻ ּלָ ם ,וְ כֻ ּלָ ם ַמ ְׁש ִּפ ִיעים ַעל ּכָ ל ֶא ָחד,
יהּודים
ּוב ְפ ָרט ּכִ ִ
ֵהן ּכִ ְבנֵ י ָא ָדם ְּבעֹולָ ם ֶא ָחד ַה ַחּיִ ים יַ ַחדִ ,
ימית .וְ אּולַ י ַמה
רּוחנִ ית ְּפנִ ִ
ָה ֲע ֵר ִבים זֶ ה לָ זֶ ה ִמ ְּב ִחינָ ה ָ
ֶׁש ַה ִּסינִ ים ֵה ִבינּו ,יּוכַ ל לַ ֲעזֹר ּגַ ם לְ ִמי ֶׁשֹּלא ֵמ ִבין.

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסרהשכל
אכזבה

"יוסי ,ביום שלישי הקרוב סבא וסבתא מגיעים לביקור
אחרי הצהריים!" ,אמרה לי אמא ביום ראשון ,והוסיפה:
"אז בבקשה אל תתעכב אחרי הלימודים".
ביקור של סבא וסבתא הוא דבר נדיר אצלנו .אנחנו
גרים ביישוב מרוחק והם לא מרבים להגיע אלינו .לכן
התרגשתי כשאמא אמרה שהם עומדים להגיע.
ביום שלישי ,עם סיום הלימודים ,ארזתי את חפציי
ומיהרתי הביתה .לא רציתי להחמיץ אפילו רגע אחד עם
סבא וסבתא .היה ברור לי שהם כבר הגיעו ,שהרי אמא
אמרה לי למהר אחרי הלימודים.
נכנסתי הביתה .שקט .סבא וסבתא לא כאן .מרחוק
ראיתי את אמא שישבה במטבח.
'אז לא סבא וסבתא ולא כלום '...חשבתי לעצמי
והרגשתי תחושת אכזבה חזקה ממלאת את ליבי.
אני כבר דמיינתי את הפגישה עם סבא וסבתא ,ואת
המתנות שסבתא תמיד מביאה לנו ...וכגודל הציפייה
שלי ,כך היתה האכזבה שלי עכשיו.
נכנסתי בשקט לחדרי ,נשכבתי על המיטה וטמנתי את
ראשי בכרית' .למה הם לא הגיעו?' ,שאלתי את עצמי.
לא הבנתי מדוע אמא לא הודיעה לי מראש על שינוי
התוכניות .תחושתי היתה קשה .האכזבה צרבה את ליבי
ודמעות עלו בעיניי.
•
"יוסי ,יוסי! מה אתה ישן עכשיו? סבא וסבתא רוצים
לראות אותך!" ,קריאותיה של אמא העירו אותי.
כנראה נרדמתי...

"מה ,אז בסוף הם כן הגיעו?!" קראתי בפליאה.
"נו ,בוודאי!" ,אמרה אמא" .הרי אמרתי לך שהם באים!"
"אבל אמא ,הרי אמרת לי שהם מגיעים מוקדם! את
יודעת כמה התאכזבתי כשהגעתי והם לא היו כאן?"
"אני אמרתי שהם יבואו מוקדם?! הרי קבעתי איתם
בארבע אחרי הצהריים!"
"אבל את אמרת לי שאמהר מבית הספר"...
"אה ,עכשיו אני מבינה את הטעות .יוסי ,כנראה
הייתי צריכה להבהיר יותר את כוונתי .פעמים רבות
אתה משתהה עם חבריך ומגיע בחמש או בשש אחרי
הצהריים .לכן ביקשתי שלא תאחר .אתה בוודאי מיהרת
והגעת בשעה שתיים ומאוד התאכזבת ...אני מצטערת".
"זה בדיוק מה שקרה ,"...אמרתי ומשום מה דמעה
סוררת נשרה מעיניי.
"יוסי ,בוא ונלמד כמה דברים ממה שקרה .קודם כול,
תמיד כדאי להיזהר עם ציפיות מוגזמות .תאר לך
שבאמת סבא וסבתא היו מחליטים ברגע האחרון שלא
להגיע ,הרי היית מאוד מתאכזב! עדיף להמתין לדברים
טובים בנחת .מותר לצפות ,אך לא כדאי להגזים בכך.
והדבר השני – לדעת לְ ַד ּבֵר .אם היית מדבר איתי
כשהגעת ,בוודאי הייתי מרגיעה אותך ומסבירה שהם
יבואו עוד מעט .בגלל שהתכנסת בתוך עצמך ונכנסת
לחדר ,נשארת עם האכזבה ,ללא צורך".
אמא המתינה מעט ,חייכה והוסיפה" :אבל מה אנחנו
מתעכבים ,בוא היכנס לסלון ,סבא וסבתא ממתינים
לראות רק אותך!"
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא
 .1מי היה חותן משה?
 .2כיצד נקראו בניו של משה?

יתרו שמח על ניסי יציאת מצרים?

 .3האם
 .4מה הם "שרי אלפים"?

"דיבר" החמישי בעשרת הדיברות?

 .5מהו ה

 .6היכן היה ערפל?
 .7מי נכנס לתוך הערפל?

חידת חדגא:
במה שונה הדיבר החמישי מארבעת הדיברות שלפניו? נסו לתת הסבר להבדל זה!

חידת פולקע:
איזה מלך מרחף מוזכר בפרשה ,ובאיזה הקשר?
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מבוך
יתרו
גרשום
אליעזר
מתן תורה
הר סיני
שרי אלפים
שרי מאות
שרי חמישים
שרי עשרות
ממלכת כהנים
עשרת הדברות
כיבודהורים
שבת
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נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה הגדולה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא
מעניין בפרשת השבוע .הצטרפו אליהם!

טליה

ה-זה ָע ְצ ָמ ִתי!
יתם ַּפ ַעם לְ ַד ְמיֵ ן ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם ְּב ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ י? ֶזה ָהיָ ה ַמ ֶ
ֶּבנִ י :נִ ִּס ֶ
ַטלְ יָ הֲ :אנִ י ֹלא יְ כֹולָ ה ֲא ִפּלּו לַ ֲחׁשֹוב ַעל ֶזה! ָּכל ָה ֲע ָר ֶפל וְ ָה ֵאׁש וְ ָה ְר ָע ִמים ַה ֲח ָז ִקים...
נִ ְׁש ָמע לִ י ַמ ָּמׁש ַמ ְפ ִחיד.
ּתֹורה
יֹותרַ .ה ָ
נַ ֲע ָמהֵ :אין ָס ֵפק ֶׁש ַה ַּמ ֲע ָמד ַה ֶזה ָהיָ ה ְּב ֶה ְחלֵ ט ַמ ֲע ָמד ָע ְצ ָמ ִתי ְּב ֵ
יצד ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָּפ ֲחדּו וְ יָ ְראּו ְּב ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ י.
ְמ ָת ֶא ֶרת ֵּכ ַ
רֹוצה לִ ְראֹות ֶאת ֶזהְּ .ב ֶע ֶצם ,אּולַ י ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁשּלִ י ָר ֲא ָתה ֶאת
יתי ֶ
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ַּדוְ ָקא ָהיִ ִ
זֹוכר...
ֶזהֲ ,א ָבל ֲאנִ י ֹלא ֵ
צּורה ָּכל ָּכְך ַמ ְפ ִח ָידה? ֹלא ָהיָ ה ֶא ְפ ָׁשר לָ ֵתת
ַט ְליָ הֲ :א ָבל לָ ָּמה ֶּב ֱא ֶמת ֶזה ָהיָ ה ְּב ָ
צּורה ְׂש ֵמ ָחה?
ּתֹורה ְּב ָ
ֶאת ַה ָ
טֹובה...
ֶּבנִ יְׁ :ש ֵאלָ ה ָ
"ּכ ָפה
אֹומ ִרים ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָ
אֹוסיף ַעל ְׁש ֵאלָ ֵתְךַ ,טלְ יָ הֲ :ח ָכ ֵמינּו ְ
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י ִ
לֹומר ,ה' ִּכ ְביָ כֹול ֵה ִרים ֶאת ָה ָהר וְ ִאּיֵ ם ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַהר ְּכגִ יגִ ית"ְּ ,כ ַ
צּורה
ּתֹורהֶ .זה ַמ ְר ֶאה לָ נּו ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ֶזה ֹלא ָהיָ ה ָּכל ָּכְך ְּב ָ
ְּכ ֵדי ֶּׁש ֵהם יְ ַק ְּבלּו ֶאת ַה ָ
יפית וְ נֶ ְח ָמ ָדה.
ֵּכ ִ
ּתֹורהֵ ,הם ֲא ִפּלּו ָא ְמרּו
ַט ְליָ הֲ :א ָבל לָ ָּמה? ֲה ֵרי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָרצּו לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָ
"נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע"!
ּתֹורה
נַ ֲע ָמהַ :ה ְּׁש ֵאלֹות ֶׁשּלָ ֶכם ְמ ֻצּיָ נֹותֲ .א ָבל ּבֹואּו ּונְ ָת ֵאר לְ ַע ְצ ֵמנּו ֶׁש ָּכל ַק ָּבלַ ת ַה ָ
קֹורה
ּקּודים ,וְ ַרק ִמּתֹוְך ַה ְס ָּכ ָמ ֵתנּוַ .מה ָהיָ ה ֶ
יקה וְ ִר ִ
מּוס ָ
צּורה ַעּלִ ָיזהִ ,עם ִ
ָהיְ ָתה ְּב ָ
ּתֹורה?
ִאם ָמ ַתיְ ֶׁשהּו ָהיָ ה ָק ֶׁשה לָ נּו לְ ַקּיֵ ם ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ָ
אֹותּה ִאם ִהיא ָק ָׁשהֲ .ה ֵרי ֲאנַ ְחנּו
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ְמ ָׁש ֵער ֶׁש ֶּב ַטח ֹלא ָהיָ ה לָ נּו ּכ ַֹח לְ ַקּיֵ ם ָ
רֹוצים!
אֹותּהָ ,אז ִאם ֶזה ֹלא ַקל ֲאנַ ְחנּו ְּכ ָבר ֹלא ִ
ִה ְס ַּכ ְמנּו לְ ַק ֵּבל ָ
נַ ֲע ָמהָּ :כך ְּב ִדּיּוק! ֲא ָבל ה' ָר ָצה לְ ַה ְב ִהיר לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ֵהם ַמ ָּמׁש ַחּיָ ִבים ֶאת
צּורה
יה ֵהם ֹלא יְ כֹולִ ים לְ ִה ְת ַקּיֵ ם .לָ ֵכן הּוא ֶה ְר ָאה לָ ֶהם ֶאת ֶזה ְּב ָ
ּתֹורהִּ ,כי ִּבלְ ָע ֶד ָ
ַה ָ
אֹותּה .וְ ָכ ָכה
יכים לְ ַק ֵּבל ָ
ְק ָצת ַמ ְפ ִח ָידהְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָּברּור לָ נּו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ַמ ָּמׁש ְצ ִר ִ
ּובסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ֶזה ַה ָּד ָבר ֲה ִכי טֹוב לָ נּו!
אֹותּהְ .
יִ ְהיֶ ה לָ נּו ּכ ַֹח לְ ַק ֵּבל ּולְ ַקּיֵ ם ָ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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